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IPCA OFERECE 680 VAGAS 
NO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO   

candidaturas O Instituto Politécnico do Cá-

vado e do Ave (IPCA) oferece, para o próximo 

ano letivo, 680 vagas no concurso nacional de 

acesso aos cursos de licenciatura.

O IPCA decidiu aumentar as vagas nos cursos 

das áreas das competências digitais, consideran-

do o despacho do Ministro da Ciência, Tecnolo-

gia e Ensino Superior, Manuel Heitor, que fixa 

as vagas para o próximo ano letivo.

 As vagas distribuem-se por 14 cursos de li-

cenciatura, das quatro escolas. 

A Escola Superior de Design oferece 105 va-

gas nos cursos de Design Industrial (40 vagas) e 

Design Gráfico (40 vagas regime laboral e 25 em 

regime pós-laboral). A Escola Superior de Ges-

tão oferece 340 vagas, nos cursos de Contabi-

lidade (40 vagas e 30 vagas em regime pós-la-

boral); Finanças (30); Fiscalidade (30 vagas e 20 

vagas em regime pós-laboral); Gestão de Em-

presas (40 vagas e 30 vagas em regime pós-la-

boral); Gestão Pública (25 vagas e 20 vagas em 

PL); Solicitadoria (40 vagas e 35 vagas em regi-

me pós-laboral). A Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo oferece 75 vagas abertas para o cur-

so de Gestão de Atividades Turísticas (45 vagas 

e 30 em pós-laboral). A Escola Superior de Tec-

nologia conta com 75 vagas abertas nos cursos 

de Engenharia Eletrotécnica e de Computado-

res (25); Engenharia em Desenvolvimento de Jo-

gos Digitais (25); Engenharia e Gestão Industrial 

(25); Engenharia Informática Médica (25) e En-

genharia de Sistemas Informáticos (30 mais 25 

vagas em regime pós-laboral).

Paralelamente a estas ofertas, o IPCA tem ofe-

rece ainda 260 vagas nos concursos especiais (in-

cluindo os estudantes internacionais) e os regi-

mes de mudança de par instituição/curso.


